
 
 
 

Zapytanie ofertowe 

nr GE-1/02/2018 

z dnia 19 lutego 2018 r. 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane w ramach realizacji zasady konkurencyjności zgodnie z 
regulaminem konkursu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. 
 
Konkurs objęty niniejszym zapytaniem jest organizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji usług objętych wybraną w ramach tego konkursu 
ofertą bez podawania przyczyny. Zamówienie usług będących przedmiotem zapytania jest warunkowe i zależy 
m.in. od okoliczności przyznania Zamawiającemu dofinansowania oraz zawarcia umowy na dofinansowanie 
projektu.  
 
 
1. Dane Zamawiającego: 

 

Nazwa Zamawiającego GRUPA EURO Maciej Heród 

Adres siedziby ul. Grunwaldzka 17, 31-526 Kraków 

NIP 675 121 19 30 

Osoba do kontaktu Maciej Heród 

Nr telefonu +48 792 800 088 

Adres e-mail info@grupaeuro.pl 

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

 

Rodzaj zamówienia (typ usługi) 
 

Usługi doradcze proinnowacyjne dla przedsiębiorstw świadczone przez 

akredytowane ośrodki innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju). 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający niniejszym składa zapytanie ofertowe na wykonanie usług 

doradczych przez akredytowane jednostki otoczenia biznesu  (IOB) na usługi 

doradcze wspierające proces wdrożenia innowacyjnej usługi prezentacji i 

analizy danych sprzedażowych w branży farmaceutycznej, suplementów 

diety oraz spożywczych wyrobów medycznych. Prosimy o składanie ofert na 

niżej opisane usługi doradcze: 

1. Analiza finansowa dla wdrażanej innowacji produktowej pod względem 

określenia optymalnego cennika usług wraz z przygotowaniem prognozy 

finansowej i określenie rentowności przedsięwzięcia: 

- określenie czynników wpływających na cenę usługi bezpośrednich i 

pośrednich 



- określenie wysokości ceny usługi w wariancie standard/premium/gold 

- przygotowanie modelu przychodów i kosztów wraz z prognozą  

- określenie wielkości szacowanych przepływów gotówkowych 

- przeprowadzenie analizy wrażliwości modelu finansowego – warianty 

pesymistyczny, optymistyczny, najbardziej prawdopodobny. 

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej oprogramowania do 

automatycznej prezentacji i analizy danych sprzedażowych dla branży 

farmaceutycznej, suplementów diety, spożywczych wyrobów medycznych.  

- przygotowanie listy wymaganych funkcjonalności 

- przygotowanie wykazu algorytmów przetwarzania informacji 

- przygotowanie specyfikacji technicznej poszczególnych modułów 

oprogramowania (moduł pobierania danych z systemu sprzedażowego 

zainstalowanego w punkcie sprzedaży, moduł panelu administracyjnego 

zarządzającego dla administratora systemu, moduł raportujący wraz z 

panelem administracyjnym klienta) 

- przygotowanie dokumentacji technicznej dla celów wdrożenia 

poszczególnych modułów oprogramowania 

3. Usługi techniczne w zakresie pełnego wdrożenia: 

- analiza modułów oprogramowania pod kątem potrzeb infrastrukturalnych 

- analiza posiadanych zasobów infrastrukturalnych IT pod kątem planów 

związanych z wdrożeniem nowego oprogramowania 

- określenie niezbędnej infrastruktury sprzętowej/cloudowej dla 

implementacji powstałego oprogramowania 

- przeprowadzenie implementacji całości oprogramowania oraz testy 

jakościowe i funkcjonalne 

4. Usługi doradcze techniczne w zakresie monitorowania świadczenia usługi 

dla pierwszego klienta: 

- monitoring pracy systemu w okresie 1 miesiąca od podłączenia pierwszego 

klienta (gotowość zdalna oraz interwencje doraźne w siedzibie 

Zamawiającego – dostępność 5 dni w tygodniu (poniedziałek –piątek, przez 

10 godz. pomiędzy 8 a 18). 

- identyfikacja błędów 

- usuwanie bieżące błędów.  

Wszystkie powyżej wymienione usługi powinny zostać przez Wykonawcę 

potwierdzone przygotowaniem podsumowania – raportu dostarczonego 

Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie pdf, docx, xls. Każdy 

raport powinien zawierać opis przeprowadzonych działań, wyniki 

przeprowadzonych analiz, badań i poszukiwań, wnioski dla Zamawiającego 

oraz wykonane obliczenia (jeżeli dotyczy). Oferta musi zawierać kalkulację 

szczegółową usług (cena jednostkowa, szacowany czas, zaangażowanie 



zespołu, itp.). Oferty nie zawierające kalkulacji ceny nie będą brane pod 

uwagę w konkursie i zostaną odrzucone. 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

732000000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

Termin realizacji zamówienia 
od dnia 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

Termin i sposób składania 
ofert 

Oferty należy składać w terminie od dnia 19 do 27 lutego 2018 r. do godz. 

9:00 – osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną lub 

kurierską (liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego) lub elektronicznie w formie e-maila na adres podany w 

niniejszym zamówieniu. Ofertę należy sporządzić na załączonym do 

niniejszego zapytania ofertowego formularzu ofertowym w języku polskim. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia 

więcej niż jednej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie ofertę 

złożoną jako pierwszą. Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 

Wykonawca jest uprawniony do wycofania lub zamiany złożonej oferty 

przed upływem terminu składania ofert. Oferta oraz wszystkie załączniki 

powinny zostać podpisane (parafowane na każdej stronie) przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo 

do reprezentowania Wykonawcy. Kopia pełnomocnictwa powinna zostać 

dołączona do oferty. Zamawiający jest uprawniony to wezwania 

Wykonawcy do wyjaśnień odnośnie złożonej oferty w toku oceny i badania 

ofert. 

Termin związania ofertą 
co najmniej 180 dni od daty złożenia oferty 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na moment złożenia oferty: 

(i) posiadają akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji lub zgłosili się do 
akredytacji. Akredytacja Wykonawcy musi zakończyć się przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie projektu przez Zmawiającego. Akredytacja musi dotyczyć zakresu usług 
wskazanych w niniejszym Zapytaniu. 

(ii) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia 
(iii) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację Zamówienia 
(iv) W celu uniknięcia konfliktu interesów nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym 

wg definicji zawartej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

(v) Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powinien współpracować m. in z osobą lub osobami posiadającymi: 
- wykształcenie wyższe informatyczne (minimum tytuł magisterski) 
- doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w szczególności z wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań typu IoT oraz umiejętnościami w programowaniu w języku RoR. 

Spełnienie powyższych warunków następuje przez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu 
powyższych warunków na formularzu ofertowym, dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego 
akredytację ośrodka innowacji lub potwierdzenie złożenia do Ministerstwa Rozwoju wniosku o przyznanie takiej 
akredytacji w naborze jeszcze nie rozstrzygniętym, wskazanie z imienia i nazwiska w treści oferty osoby 
spełniającej warunki wskazane w pkt (v) powyżej oraz dołączenie do oferty CV lub opisu umiejętności i 
doświadczenia posiadanych przez tą osobę.  



Powyższe warunki są konieczne dla Wykonawcy do spełnienia aby mógł brać udział w konkursie. Nie spełnienie 
tych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. 

4. Kryteria oceny ofert:  

 

Cena 

Liczba punktów, którą 
można zdobyć za 
kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

80 Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. Max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena 

Warunki płatności 

Liczba punktów, którą 
można zdobyć za 
kryterium „warunki 
płatności” 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium warunki płatności 

20 20 pkt – przelewem, termin płatności 45 dni od daty wystawienia faktury 

10 pkt – przelewem, termin płatności krótszy niż 45 a dłuższy niż 14 dni od daty 

wystawienia faktury 

0 pkt – przelewem, termin płatności 14 dni lub krótszy niż 14 dni, zaliczka lub inne 

formy płatności 

 
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100. 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o powyższe 
kryteria.  
Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. 
Wybór oferty zostanie wykonany z należytą starannością, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 
bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowna 
informację na stronie internetowej PARP ora zna stronie internetowej Zamawiającego.  
W przypadku gdy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z niniejszym zapytaniem 
Zamawiający będzie dokonywał wyboru między kilkoma ofertami zbliżonymi pod względem gospodarczym 
(oferty uzyskały ta samą liczbę punktów) wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem oddziaływania na 
środowisko i klimat. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o dodatkowe informacje w tym zakresie. 
 
5. Informacje dodatkowe: 

 

Wytyczne do 
przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę.  
3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
4. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu 

ofertowym. 
5. Oferta powinna zawierać specyfikację usług w tym określenie kalkulacji ich ceny tj. 

np. koszt za godzinę/dzień na osobę, ilość godzin/dni/osób. 

Informacja 
dotycząca powiązań 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 



kapitałowych  
lub osobowych 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

Informacja 
dotycząca zmiany 

umowy 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny 
ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

Informacja 
zamknięcia 

postepowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postepowania bez dokonania 
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym 
etapie postepowania. 
Realizacja zamówienia będzie zależała m. in. od  faktu otrzymania dofinansowania oraz 
podpisania umowy o dofinansowanie z PARP przez Zamawiającego.  

 
Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego      
 
 
 

19 lutego 2018 r. Maciej Heród 
 
 

 ……………………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularz oferty 

Data oferty: …….. 

Zamawiający: 

Grupa Euro Maciej Heród z siedzibą w Krakowie 

 
1. Dane oferenta: 

Nazwa oferenta  

Adres siedziby  

NIP  

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Opis przedmiotu 

zamówienia/zakres oferty 

 

Kod CPV  
(np. 73200000-4, 73210000-7, 

73220000-0) 

 

Cena netto zamówienia 
 

Cena brutto zamówienia  
 

Warunki płatności 
 

Specyfikacja zamówienia 
(koszt jednostkowy/kalkulacja 

ceny netto zamówienia) 

 

Termin realizacji zamówienia 
od dnia … do dnia … 

Termin związania ofertą 
… dni 

 

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii: 
□  podmiot posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji 

świadczącego usługi proinnowacyjne w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia  



□  podmiot zgłosił się do  akredytacji w Ministerstwie Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji 

świadczącego usługi proinnowacyjne w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia  

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie  wykorzystany do wykonania 
przedmiotu zamówienia: (proszę wymienić tylko osobę lub osoby spełniające kryterium podane w 
Zapytaniu ofertowym) 
Lp. Imię i nazwisko Posiadane umiejętności i doświadczenie 

   

 

4. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,  

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

2. Oświadczam, że: 

a) posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia; 
b) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia. 

zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

 

5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy): 

Dodatkowe informacje  

Nazwa załącznika Kopia fiszki IOB 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 

 


